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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
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2 Editorial

É errado subestimar o estrago produzido 
no inconsciente coletivo dos brasileiros pelos longos anos em que 
lhes foram servidas doses diárias de veneração ao Estado como 
provedor de bem estar material mesmo que ele apenas disponi-
bilize gotas diárias de esperança e placebo. Uma e outra não per-
dem validade ainda que nossas grandes cidades engrossem seus 
cinturões de miséria escalando morros e afundando em baixios 
insalubres.

 Ao longo das últimas décadas, a direita foi cooptada pelas duas 
esquerdas que repartiam entre si, e com ela mesma, o butim cha-
mado Brasil. O trabalho em busca da hegemonia, no entanto, era 
consignado de modo quase exclusivo à esquerda. Eventos como 
os Fóruns da Liberdade promovidos pelo IEE circunscreviam-se 
a Porto Alegre e não se multiplicaram, como deveriam, em cente-
nas de outros, Brasil afora. A formação de opinião é inconstante e 
dependente de iniciativas desconexas. Eventos conservadores são 
de inspiração e motivação recente, surgindo como tiros de pistola 
sinalizadora de afundamento da embarcação. Nacionalmente, par-
tidos identificados com a direita pagavam caro pelos estigmas que 
incidiam sobre ela, mas se saciavam no centrão.

A vitória de Bolsonaro colocou na cabeça de muita gente que o 
terreno estava arado e semeado para que conservadores e liberais 
completassem, nas bases municipais, a transição do poder para 
outras mãos. Mas não é assim que a política funciona. Mesmo 
num arremedo de democracia como o nosso, o sucesso eleitoral, o 
voto na urna, multiplicado e transformado em fonte de poder polí-
tico, demanda um conjunto indispensável de condições. Entre elas 
incluem-se lideranças reconhecidas, trabalho consolidado, arregi-
mentação, captação de recursos, marketing político, mensagens 
sedutoras insistentemente repetidas, formação de dirigentes e de 
militância, candidatos preparados, conhecimento dos adversários 
e dos parceiros com suas forças e debilidades. E por aí vai.

Porque as coisas são assim, a decadência do PT não retirou 
substância da mensagem que logo foi apropriada pelo PSOL, prin-
cipal beneficiário do petismo desiludido. Esteve visível, durante 
os últimos anos esse processo crescente de transferência. O Rio 
Grande do Sul e sua capital, onde vivo e escrevo, é um palco onde 
esse show tem sido objeto de sucessivas reapresentações.

Eleger alguém pelo voto majoritário pode ter uma infinidade 
de causas, inclusive muitas meramente circunstanciais. No entan-
to, a formação de uma consistente representação parlamentar, ver-
dadeira expressão de poder político, jamais será fruto da árvore 
do acaso. Quando o terreno do plantio está tomado pelo inço da 
mistificação e da demagogia, pelos chavões e narrativas semeados 
pelos adversários, o trabalho precisa ser ainda mais intenso.

O FUTURO DA DIREITA

Diante do momento inesperado que  o mundo está vivendo, as incertezas são inúmeras, são várias 
situações novas que se apresentam.  Na educação não é diferente. De um instante para o outro tudo 
o que se sabia e que se estava acostumado desmoronou e teve que ser repensado, estudado e experi-
mentado, pois passou-se a viver num momento totalmente novo no qual absolutamente ninguém tinha 
experiência. Coube então se adaptar. No primeiro momento muitas dúvidas e a princípio achava-se que 
seriam poucos dias de distanciamento, sendo que esses dias viraram meses. E agora? Como atender 
todos os alunos de forma a minimizar ao máximo as diferenças de aprendizagem  e de acesso a essa 
aprendizagem de cada um?

 Começam aí várias ações: trabalhos via internet, via telefone, atividades impressas para serem 
entregues de casa em casa... Cada escola teve que desenvolver e organizar a maneira que melhor aten-
desse as necessidades de cada um de seus alunos.

 Da parte de planejamento dos professores, muito mudou também, pois nesses momentos pre-
cisam ser atividades que o aluno, principalmente os pequenos, consigam desenvolver mais facilmente 
só com ajuda da família, fora toda a documentação de comprovação das atividades.

 Mas de modo geral se teve  que  aprimorar ainda mais o que já se fazia – pensar nas várias 
estratégias de trabalhar para se alcançar as aprendizagens pretendidas, levando em conta a individuali-
dade de cada aluno. 

Mas é importante frisar que o  momento  em que estamos vivendo é momento  em que não são só 
as atividades escolares que são importantes para serem desenvolvidas com sua família. Esse momen-
to tornou-se um tempo de reflexão, um tempo de realmente se viver em família. A educação na vida 
tornou-se uma educação pela vida.

 Cada um vive em realidades diferentes que devem ser levadas em consideração. A hora é de 
aprender e desenvolver habilidades diversas e novas em âmbito familiar. Mudanças essenciais para se 
viver melhor em família e sociedade.

 Hora de se repensar quem somos e o que fizemos para melhorar e abrilhantar a vida de quem 
vive ao nosso lado. Hora de construir novos e melhores rumos para a vida.

  A educação é um todo: família, escola, sociedade, a vida, as vivencias de cada um.  A 
educação não é exclusividade da sala de aula, ela se dá em todos os momentos da vida do indivíduo. As 
experiências  desse ano serão levadas como aprendizagem para a vida.

Professora de Anos Iniciais da Rede Municipal de Vista Gaúcha / Graduada em Pedagogia pela 
ULBRA /Especialista em Gestão e Docência na Educação Básica / Especialista em Supervisão 
Escolar

Aprendizagem e pandemia
Cristiane Ninaus

Eleições municípais tem suas própria razões
Fechada as eleições, pelo menos naqueles município que não tem 

segundo turno, começam as análises em relação às forças partidárias 
dos país, já projetando os próximos dois anos, quando teremos as elei-
ções em nível estadual e federal.

Claro que quando você se olha para as grandes capitais é possível 
vislumbrar que o apoio de uma prefeitura nesses locais podem ge-
rar um bom palanque para um candidato a presidente, por exemplo, 
no entanto o termômetro eleitoral não pode ser medido pelas eleições 

municipais. Não mais. Desde que surgiram a redes sociais, os feudos eleitorais em eleições gerais tem 
diminuído de maneira considerável, o que faz com que as eleições municipais e gerais habitem em 
núcleos sociológicos distintos.

As eleições municipais se decidem por questões locais. A tradição local, o candidato, os favores pes-
soais, as amizades, os parentescos e até mesmo as paixões partidárias são peças muito mais relevantes 
nas eleições municipais.

Uma família inteira vota em um determinado candidato por um determinado fator em comum, en-
quanto que este mesmo apelo não ocorre nas eleições gerais. É claro que nessas eleições, em termos 
de municípios, pode-se dizer que o Brasil manteve uma postura de inclinação para o centro direita, 
fugindo da esquerda e da direita radical, no entanto, é difícil chegar a uma conclusão sem analisar exa-
tamente o que aconteceu em cada um dos municípios.

Se pegarmos Portela como exemplo, vamos nos deparar com uma eleição sem a presença da esquer-
da propriamente dita, mesma situação de Derrubadas e Vista Gaúcha, no entanto, se olharmos nos dois 
municípios onde a esquerda estava na disputa, Barra do Guarita e Miraguaí, ela venceu, ou seja, é tudo 
muito relativo, pois as eleições locais não seguem as regras gerais, elas são muito específicas.
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A abstenção foi maior em Portela O tamanho dos partidos
A vinculação partidária nas cidades do inte-
rior cada vez tem menos força, ao contrário 
do que ocorria nos anos do bipartidarismo. 
O resultado da eleição em muitos municí-
pios mostra que o eleitor pode escolher o 
prefeito de um lado e o vereador do outro 
sem o menor constrangimento ideológico. 
Aqui em Tenente Portela o PSDB com cha-
pa pura e apoio do DEM e do PSD (mais 
tempo no rádio) levou uma boa vantagem 
sobre a candidatura do PP, que além de es-
tar no poder há 16 anos, agregou o parcei-
ro PDT e trouxe o MDB que era histórico 
adversário, para colocar o candidato a vice. 
Na matemática, se eleitor comum fosse à 
cabresto, a vitória do 11 teria que ser 3x1. 
No entanto, o 45, mesmo com muito me-
nos candidatos ao legislativo puxando vo-
tos, venceu. Levando em contra o resultado 
para a câmara de vereadores, a relação par-
tidária foi diferente e teve estes resultados 
em quantia de votos: PDT: 1874 VOTOS; 
PP 1622 VOTOS; MDB 1580 VOTOS; 
PSDB 1511 VOTOS ; PT 744 VOTOS e 
DEM 490 VOTOS.

Marido e Mulher
Em Rodeio Bonito, aqui no Rio Grande do 
Sul, um casal unido governa junto. Os can-
didatos a prefeito e vice-prefeito, Paulo Du-
arte (PTB) e Marcia Beatriz Vedana Duarte 
(PTB) que venceram por margem razoável 
a eleição, são casados. Ele é mecânico de 
manutenção e ela é manicure e pedicure.

Os mais idosos do País
Armindo David Heinle (PP), 86, é o novo 
prefeito de Bom Progresso, Rio Grande do 
Sul . Com 53,80% dos votos válidos, um to-
tal de 1.141 votos, na eleição deste domin-
go, Armindão foi o vencedor com 100% 
das urnas apuradas. Armindão é um dos 
amis idosos prefeitos do país, no entanto, o 
mais idoso é o empresário José Braz (PP) 
que foi eleito prefeito de Muriaé, estado do 
Rio de Janeiro, neste domingo com 42,80% 
dos votos válidos, um total de 23.763. Com 
95 anos, ele é o chefe do Executivo mais 
velho eleito entre todas as cidades do Brasil 
nas Eleições 2020.

***Nas eleições de 2020 em Portela ficou 
mais do evidente que os caciques não do-
minam todos os índios.
***Se os eleitores fossem bois de boiada, 
não é que C.G. estava certo. Daria 3x1.
***A ausência da candidata do 11 no deba-
te foi um dos fatos mais marcantes da cam-
panha segundo vários eleitores anônimos 
externaram.
***O mercado de trabalho vai esquentar a 
partir de janeiro em Portela.
***O lado negativo da eleição é a preocu-
pação com a intimidade da vida dos outros, 
uma prática que não dá voto, mas que má-
goa demais.
***Houveram fakes dos dois lados. De um 
criando dividas que não existem mais e de 
outro até semeando calunias de traições e 
fofocas. Tomara que tudo fique no passado.

Comunidade indígena assumindo seu espaço
Resultado da votação dos candidatos índios, mais um vez garante uma vaga para um re-
presentante da comunidade no legislativo de Portela. Os 10 candidatos distribuídos em 
vários partidos somaram juntos 970 votos, o que pelos cálculos de uma liderança,  impres-
sionantes 96% dos indígenas votaram em índios. No pleito de 2016 segundo esta fonte, 
em torno de 83% dos votantes da Terra Indígena sufragiaram em apenas 1 candidato que 
estava concorrendo e foi eleito com 957 votos. O resultado leva a crer que a tomada de 
consciência em escolher representantes da comunidade deverá cada vez mais ter maior 
representatividade na política portelense.

O eleitor portelense, se com-
parado com os demais da 
101ª Zona Eleitoral, foi o que 
menos se seduziu com as pro-
postas dos candidatos tanto 
quase 15% dos eleitores se-
quer compareceram às urnas 
no dia 15. O percentual de 
abstenção nos municípios da 
zona eleitoral foi de 7,15% na 
Barra do Guarita,; 8,71% em 
Derrubadas; 9,41% em Mi-
raguaí; 9,37% em Vista Gaúcha e 14,55% 
em Tenente Portela. Mesmo assim o per-
centual 

de abstenções ainda ficou abaixo da média 
nacional. 

***Dizem por aí que na comemoração da 
vitória houve briga...pelo microfone...
***Dizem por aí que pode estar ressurgin-
do uma agremiação política com lideranças 
fortes e experientes na política local.
***Pelo menos uma candidata deve se 
gabar que tem o eleitorado fiel. Recebeu 
quase os mesmo votos que obteve na outra 
eleição.
***O Mosquito deitou e rolou em Mira-
guaí . Rejeitado pelo PTB para o cargo de 
vice, o vereador do MDB, foi mais uma vez 
o mais votado da cidade.
***Na comemoração não faltaram stories 
no instagram, provocando sobre a derrota 
daqueles que o rejeitaram.
***Um dia depois da eleição em Redentora 
já começaram as ações judiciais por irregu-
laridade.
***Denuncias e ações judiciais já viraram 
tradição no pleito local.

 Cinco homens discutiam sobre a 
inteligência dos seus cães. 
 O primeiro era engenheiro, segun-
do contador, o terceiro químico, o quarto 
programador e o quinto funcionário públi-
co.
 Para fundamentar a sua posição, o 
engenheiro chama o seu cão: 
– Esquadro! Faz a tua rotina… 
 O Esquadro foi até ao escritório, 
agarrou num pouco de papel e numa lapi-
seira e rapidamente desenhou um circulo, 
um quadrado e um triângulo. Todos admiti-
ram que o cão era incrível… 
 Mas o contador disse que o seu 
cão podia fazer melhor…
 Chamou o seu cão e disse-lhe: 
– Formulário! Faz a tua rotina… 
 Formulário, foi até à cozinha e 
voltou com uma dúzia de bolachinhas. 
Dividiu-as em 4 pilhas de 3 bolachas cada 
uma. Todos admitiram que era genial! 
 O químico disse que podia fazer 
melhor. 

– Medida! Faz a tua ro-
tina… 
Medida levantou-se, foi 
até a geladeira, tirou 1/4 
L de leite, pegou num 
copo médio e o encheu 
completamente sem 

entornar uma só gota!   Todos 
acharam isto muito interessante…
Mas o programador sabia que os podia ga-
nhar a todos…. Virou-se e disse:
– Disco Rígido! Faz a tua rotina… 
Disco Rígido atravessou o quarto e ligou o 
computador, correu um anti-vírus e após ter 
verificado que o sistema estava limpo, op-
timizou o sistema operacional, mandou um 
e-mail e instalou um jogo excelente.
Todos sabiam que isto era bastante difícil 
de superar. 
 Então, os quatros homens olharam 
para o funcionário público e perguntaram-
-lhe: 
– E o teu cão? Que sabe ele fazer? 
O funcionário público chamou o seu cão e 
disse-lhe: 
– Descanso.. faz a tua rotina… 
 O Descanso deu um salto, comeu 
as bolachas, bebeu o leite, foi ver cachor-
ras na net, depois apagou todos os ficheiros 
do computador, abusou 
sexualmente dos ou-
tros quatro cães, alegou 
que ao fazer isto tinha 
criado uma lesão na co-
luna, interpôs uma de-
nuncia por condições 
de trabalho precárias, reclamou por salários 
mais elevados e tirou licença de 6 meses…
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Abstenção chegou a 11,38% 
na 101ª Zona Eleitoral

Comando os cinco municípios abrangidos pela 101ª Zona Elei-
toral, o número de eleitores faltosos no domingo (15/11) chegou 
a 2.493, o que representa 11,38% dos votantes aptos. Em 2020, o 
pleito definiu os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para 
o período entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2024.

Dono do maior eleitorado da microrregião, Tenente Portela re-
gistrou também o maior índice de abstenção: 14,55%. Dos 9.927 
votantes aptos, 1.444 não compareceram às urnas no dia do pleito.

Confira abaixo, os índices de abstenção nos demais municípios 
que formam a 101ª Zona Eleitoral:

A p u r a d a s 
100% das urnas, 
o Tribunal Su-
perior Eleitoral 
(TSE) informa 
que 34.121.874 
eleitores não 
compareceram 
para votar neste 
domingo (15), 
o que represen-
ta uma absten-
ção de 23,15% 
entre o total de 
aptos a votar. 
Segundo o TSE, 
113.281.200 de 
brasileiros vo-
taram neste do-
mingo.

A taxa de 
abstenção é a 
maior para elei-
ções estaduais 
dos últimos 20 
anos, segundo informou o TSE. 
Em 2016, a taxa de abstenção 
foi 17,5%.

A abstenção deste domingo 
também foi maior do que a das 
eleições presidenciais e estadu-
ais de 2018, que ficou em 20,3% 
e era a maior desde 1998.

Em nível estadual, a maior 
taxa de abstenção foi registrada 
no Rio de Janeiro, com 28,08% 
dos eleitores deixando de com-
parecer às urnas.

Na sequência, aparecem os 
Estados de Roraima (27,81%), 

São Paulo (27,3%), Mato Gros-
so (25,44%), Mato Grosso do 
Sul (25,12%), Espírito Santo 
(24,02%) e Rio Grande do Sul 
(23,67%).

Na outra ponta, o Estado 
que teve a menor taxa de não 
comparecimento foi o Piauí, 
onde apenas 15,42% dos eleito-
res deixaram de comparecer às 
urnas. Paraíba (15,79%), Ceará 
(16,93%), Tocantins (17,17%) e 
Rio Grande do Norte (17,53%) 
também apresentaram baixas 
taxas de abstenção.

Barra do Guarita:
- Eleitores aptos: 2.517
- Eleitores faltosos: 180

- Abstenção: 7,15%

Derrubadas:
- Eleitores aptos: 2.757
- Eleitores faltosos: 240

- Abstenção: 8,71%

Miraguaí:
- Eleitores aptos: 4.070
- Eleitores faltosos: 383

- Abstenção: 9,41%

Vista Gaúcha:
- Eleitores aptos: 2.626
- Eleitores faltosos: 246

- Abstenção: 9,37%

Tenente Portela teve a maior abstenção da 101ª Zona Eleitoral, com quase 
15% dos faltantes

Preço do leite ao produtor deve recuar 
entre 5% e 7% em novembro

O preço do leite ao produtor 
em novembro, referente ao pro-
duto captado em outubro, pode 
cair entre 5% e 7% em relação 
ao mês anterior. É o que indica 
o Boletim do Leite de novem-
bro, divulgado na terça-feira 
(17/11) pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Apli-
cada (CEPEA), da Esalq/USP. 
Paralelamente, o setor convive 
com a alta de 13,24% nos cus-
tos de produção no acumulado 
do ano (até outubro).

— A redução das cotações 
no campo esteve mais atrelada 
à pressão dos canais de distri-
buição sobre as negociações de 
lácteos com as indústrias, uma 
vez que o consumo esteve en-
fraquecido, em função dos altos 

patamares de preços atingidos 
pelos derivados nos últimos 
meses — diz o CEPEA.

Ainda de acordo com o Cen-
tro de Estudos, a valorização 

do concentrado continua sendo 
o principal impulso aos custos. 
Em outubro, a alta foi de 6,71% 
e, nos dez meses de 2020, de 
26,5%.

Setor leiteiro convive com a alta de 13,24% nos custos de produção no acumulado entre janeiro e outubro deste ano

 Diones Roberto Becker
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Na-
turais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habi-

litação, apresentando os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus números I, III e IV.

O cidadão MAICO DA SILVA nascido em VISTA GAU-
CHA/RS aos 11 DE JULHO DE 1999.  Filho de PEDRO 
CORRÊA DA SILVA  e de NEUSA LUIZ DA SILVA. E 
dona  PÂMELA PRATES ALVES nascida em TENENTE 
PORTELA/RS aos 08 DE MAIO DE 2003. Filha de ELSON 
ALVES e de ELIANE TERESINHA PRATES . Se alguém 
de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 11/12/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste 

cartório e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  

06 DE NOVEMBRO de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

É um conceito amplo que envolve amplitude de 
movimento, tensão muscular, tecidos moles e capsu-
la articular, aderência, resiliência dos tendões, coor-
denação neuromuscular, propriocepção, biomecâni-
ca da posição e conhecimento da forma adequada e 
executar um movimento. Isto também inclui a estabi-
lização, gerada pelo equilíbrio muscular e força, prin-
cipalmente no core para proteger a coluna vertebral e 
terminações nervosas. Ou seja, não é alongamento.

Resumindo, mobilização é a ferramenta para en-
contrar de forma global problemas de movimento e 
performance. Então, muitas vezes aquele agacha-
mento não sobe por causa de mobilidade e não força.

Desenvolver mobilidade articular vai ajudar na pre-
venção de lesões, vai aumenta a eficiência do movi-
mento, melhora a performance, controle motor, au-
menta a amplitude de movimento ativa.

A mobilidade é um dos cinco elementos básicos 
que determinam a performance física do indivíduo. A 
mobilidade pode ser dividida em dois componentes: 
flexibilidade e capacidade de extensão. A flexibilida-
de é uma característica das articulações e dos dis-
cos, enquanto a extensibilidade depende dos mús-
culos, dos tendões, dos ligamentos e das capsulas 
articulares.

A verdade é que, perante a grande maioria dos es-
portes, o que o atleta mais precisa é de mobilidade, 
ou seja, as suas articulações precisam obter amplitu-
des suficientes para a execução plena dos movimen-
tos. Então, o foco deve ser muito maior nas nossas 
dobradiças do que na “flexibilidade muscular”.

A diminuição ou perda da funcionalidade articular 
é uma das principais causas na dificuldade de apren-
dizagem, redução na evolução, desempenho físico 
abaixo do potencial e sobretudo compensações e 
desequilíbrios musculoesqueléticos que certamente 
facilitam o acometimento de lesões.

Seis municípios da Região Celeiro estão 
em situação de emergência

Mobilidade Articular

Defesa Civil do Rio Grande 
do Sul atualizou, na terça-feira 
(17/11), a relação dos municí-
pios que decretaram situação de 
emergência em virtude da estia-
gem.

Na lista publicada no site do 
Governo do Estado aparecem 
seis municípios da Região Ce-
leiro: Tenente Portela, Tiraden-
tes do Sul, Barra do Guarita, 
Três Passos, Crissiumal e Hu-
maitá.

O prefeito de Tenente Por-
tela, Clairton Carboni assinou 

o decreto de situação de emer-
gência em 27 de outubro de 
2020. Inclusive, o documento 
já foi reconhecido no Diário 
Oficial do Estado (DOE), de 10 
de novembro, e no Diário Ofi-
cial da União (DOU), de 13 de 
novembro.

Com 51 municípios já em 
situação autodeclarada de 
emergência devido à estiagem, 
o Rio Grande do Sul avança 
novamente para o dramático 
cenário de falta de água que 
castigou 394 cidades do Estado 
entre 2019/2020. Uma situação 
que também afeta, desde agora, 

lavouras de milho e soja, entre 
outras culturas.

Com a falta de chuva ini-
ciando mais cedo neste ano, em 
27 de outubro foi feita a primei-
ra declaração oficial à Defesa 
Civil no Estado, pela prefeitura 
de Tenente Portela. O municí-
pio já obteve reconhecimento 
da União para a situação, assim 
como Caiçara, Frederico Wes-
tphalen, Seberi e Vista Alegre. 
Ao todo, são 46 com situação 
de Emergência Decretada ofi-
cialmente e cinco com Registro 
no S2ID (Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres).

Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, assinou o decreto de situação de emergência em 27 de outubro

7º BPM atendeu 81 ocorrências durante 
o domingo de votação na Região Celeiro

As guarnições do 7º Bata-
lhão de Polícia Militar (BPM) 
atenderam 81 ocorrências du-
rante o domingo (15/11), quan-
do a população da Região Ce-
leiro se dirigiu às urnas para 
escolher os novos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores.

As ocorrências registra-
das, segundo o 7º BPM, se 
originaram em denúncias de 
possíveis crimes eleitorais e 
averiguações. Ainda durante o 
policiamento, foram abordadas 
e identificadas 492 pessoas e 
fiscalizados 181 veículos.

Além do efetivo orgânico de 
cada município, houve reforço 
com policiais militares do Setor 
de Inteligência, Força Tática e 
Administrativo do 7º BPM. O 
objetivo era garantir o direito 
dos eleitores e assegurar a paz 
social em toda a Região Celei-
ro.

Atuação dos policiais militares tinha como objetivo, garantir o direito dos 
eleitores e assegurar a paz social em toda a Região Celeir

 Divulgação/7º BPM



Confira como foi a votação urna por urna em Tenente Portela
Nome Urna Partido 11 14 16 21 22 23 24 25 27 30 33 34 46 51
Cristiane Feyth PP 39 152 71 133 168 41 28 75 45 147 37 30 53 158
Rosemar Sala PSDB 57 183 127 148 125 26 44 82 44 148 44 58 67 147
AMARAL PP 1
CLAIDES POLACA PP 1 2 1
PROFE TAINARA PP 1 1 1 1 1
HEITOR FURINI PP 5 23 1 20 11 11 4 11 21 4 28
CELSO QUEIROZ PP 6 6 2 2 1 3 5
SANDI DIAS PP 2
RENATO DO ALFREDINHO PP 13 4 20 1 1 1 11 1 8 4 1 21
DIUBE PP 1 1 3 1 5 5 30 1 2
JOSÉ LUIS SALES PP 1 2
ITO ORTOLAN PP 27 14 2 15 4 1 7 5 14 14 7 6 9 11
PROFESSORA IRINÉIA PDT 5 5 17 17 20 5 3 8 1 6 2 11 2 9
VANESSA CARDOSO PDT 1 1 2 1 1
GOLFETTO PDT 6 13 2 8 5 7 5 7 4 3 7
MAIQUEL MELLO PDT 7 2 3 1
LUIS CLAUDIR PDT 2 11 2 13 16 5 6 1 16 14 9
JOSÉ WELCI MONTEIRO PDT 5 3 1 2 2 1 4
HELENA SCHNEIDER PDT 1 1 2
DIRCE SPLENDOR PDT 1 8 10 27 4 7 2 9 2 26
SCAPINI PDT 11 9 1 5 1 3 2 22 3
JAINI ALVES PDT
PEYROT PDT 3 1 2 1 1 1 1 1
ALCEU BERTA  LALO PDT 11 1 4 1 1 4 1 1 7
ROGERIO FLECK PDT 5 5 3 55 1 2 4 2
JUCIANE INACIO PT
MARISTELA BRIZOLA PT
DUDU FERRARI PT 17 7 7 7 6 2 4 8 15 4 4 10 11
SINATO PT 2 4
SCHERER PT 6 6 5 14 5 1 3 1 4
CLAUDINHO PEREIRA PT 1 7 23 10 5 1 2 1 4 2 2 4 12
LUISA MDB 3 15 8 15 14 4 5 2 8 3 6 13
ROSÂNGELA FORNARI MDB 2 13 1 10 4 7 3 2 10 5 2 1 7
ODILO GABRIEL MDB 1 8 1 11 7 2 3 24 3 7 1 15
JOSE SZPANIC MDB 2 3 2 1 4 1
OSVALDO RIBEIRO MDB 1 3
RICARDO GALLI MDB 1 3 3 2 3 4 1 4
JANDIR DA SILVA MDB 7
NATA MDB 8 20 3 9 46 7 6 6 4 10 1 2 36 13
MARILENE SILVEIRA MDB 3 19 1 14 1 1 4 1
PERUSSO DEM 10 1 1 1
INDAIARA DEM 2 16 1 9 6 4 4 7 6 9 2 11
JULIO GRAMINHO DEM 1 3 2 2 3 2
ELISANGELA DEM 3 4 3 4 1 6 3 6
NILSON GOMES PSDB 8 5 2 2 1 2 1 2
LUCIANO BERTA PSDB 3 19 8 9 6 2 10 9
PAULO ANDRADE PSDB 1 1 1 1 3 1
MAURO LUDWIG PSDB 3 11 49 13 19 11 13 13 1 19 2 16 23 11
SALETE SALA PSDB 2 9 21 6 1 7 1 19

52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 64 66 69 75 76 78 79 80 84 85 TOTAL
146 129 150 153 176 133 117 151 150 149 133 119 138 38 148 129 126 67 131 72 3732
152 131 168 181 148 169 176 155 140 188 170 174 136 66 153 190 114 177 152 66 4306

3 2 1 1 1 2 4 4 19
1 1 2 2 1 2 2 1 2 18

1 3 1 2 3 1 1 1 1 19
17 27 18 17 2 18 18 19 23 22 16 15 30 1 16 13 11 2 10 6 440

1 1 2 9 4 2 4 2 11 2 1 3 1 2 5 1 76
4 2 3 1 1 1 5 1 3 1 24

10 3 11 22 4 12 9 26 8 8 9 5 14 9 7 3 16 1 263
30 8 25 2 1 25 40 2 2 23 34 6 1 35 25 4 32 26 5 375

1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 20
13 6 17 15 19 11 12 12 18 14 16 12 9 11 17 5 1 23 1 368
20 10 9 13 20 8 9 18 5 10 9 17 6 7 8 9 12 7 5 4 317

2 3 3 4 1 3 1 4 1 1 1 1 31
8 11 7 11 2 7 8 7 6 10 11 6 11 7 8 4 3 10 204
4 1 1 1 1 1 1 4 2 18 47
7 12 12 11 8 12 22 12 23 11 15 7 13 5 7 15 48 9 35 379
5 3 2 4 15 3 4 4 9 6 4 1 1 1 7 2 89
2 1 2 1 1 1 1 1 14

11 10 11 12 6 11 5 17 21 11 16 10 17 2 6 9 4 3 6 1 285
3 4 2 3 110 2 1 6 2 5 2 4 4 15 1 2 4 2 2 231
1 1 1 1 1 16 21
2 8 3 4 1 4 3 7 5 5 3 3 1 1 1 62
2 4 8 1 2 11 10 7 2 2 3 2 1 3 3 2 94
2 2 1 1 1 6 2 4 2 1 1 100
2 3 4 1 2 1 24 37
1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 18
8 10 2 8 8 4 11 13 11 12 6 10 8 5 1 5 4 3 4 1 236
5 7 13 6 10 1 10 3 1 13 17 4 5 8 1 110
7 4 4 9 2 3 2 11 2 15 3 5 4 3 3 2 16 1 6 7 154
2 5 10 6 5 6 8 7 5 6 8 8 4 1 7 6 7 7 7 189

17 19 15 23 19 25 6 17 13 19 18 7 13 8 23 17 22 1 17 14 409
8 12 9 17 27 12 7 8 14 14 10 11 15 13 10 15 7 1 12 3 292
9 8 8 18 4 6 6 16 3 15 5 7 12 2 9 8 4 1 10 4 238
1 4 2 3 3 1 3 6 1 5 1 3 5 1 2 2 56
3 1 3 6 4 1 3 4 1 8 10 7 2 8 4 69
4 2 2 1 3 2 2 3 3 1 5 3 3 3 1 59

1 1 9
12 17 16 13 23 10 8 9 13 17 9 8 11 9 15 13 8 6 9 3 400

1 1 3 1 3 2 2 2 59
2 5 1 1 1 5 3 1 1 4 5 1 43
5 4 10 15 14 10 8 13 12 13 5 7 8 9 13 11 6 1 8 4 253
2 5 1 1 3 1 4 3 5 5 4 6 5 1 10 1 70
7 5 1 2 5 4 14 5 5 7 4 5 7 1 4 6 2 7 1 2 124
1 1 5 5 1 1 1 1 2 41
2 12 9 21 3 12 8 11 7 25 5 4 7 1 9 9 2 6 219

1 3 1 2 1 16
20 7 9 15 11 9 7 8 10 12 12 13 7 12 14 15 8 12 11 4 420

7 11 7 11 2 4 4 15 14 10 7 11 15 5 7 5 6 1 3 211
DIANA SALES PSDB 8 2
RICARDO ÍNDIO PSDB 13 2
ANA PAULA PSDB 1 2
DERLI DA SILVA PSDB 7 15 2 9 7 10 18 9 3 11 8 3 10

5 1 16 2 11 8 6 3 2 15 7 4 12 9 4 4 9 2 130
11 1 7 7 15 2 3 6 19 1 8 5 3 55 8 166

1 4
2 9 10 19 4 17 11 13 6 13 23 9 4 2 16 14 6 9 9 308

Local das seções de Tenente Portela
Escola Cleia:  54 - 58 - 64 - 76 - 78 - 84 
Centro Pastoral: 53 - 61 - 69
Escola Ayrton Senna: 21 - 51 - 60
Escola Tenente Portela: 14 - 56 - 62 
Escola Sepé Tiaraju: 30 - 52 - 59 - 66
Linha São Luiz: 34
Lajeado Leão: 75
São Pedro:   57
Braço Forte: 11
Nossa Senhora da Saúde: 27
Alto Alegre: 25
Alto Coordeiro de Farias: 23
Barra da Fortuna: 16
Daltro Filho: 22
Baixo Cordeiro de Farias: 46
Lagoa Bonita: 24
Linha da Paz: 33
Operário: 79 -  85
Gamelinhas: 80

Seções foram alteradas 
nesta eleição

Em Tenente Portela nas Eleições 2020 funcionaram 34 seções, sendo 21 seções 
localizadas na cidade e 13 no interior. Eram 9.927 eleitores aptos para votar.

Como o Tribunal Superior Eleitoral não comprou novar urnas, alguma seções 
foram equalizadas e distribuídas em outras seções no mesmo local de votação. O 
sistema não alterou o fluxo de eleitores. A Justiça Eleitoral ainda não divulgou se 
essas sessões serão extintas e distribuídas nas demais, a exemplo desse ano, ou se 
elas seguirão existindo e retornaram normalmente na próxima eleição. A tendência é 

de retorno normal das seções:
- Na cidade de Tenente Portela, os 

eleitores das seguintes seções foram re-
distribuídos nas demais seções do mes-
mo local de votação:

- Centro Pastoral: Seção 32.
- Escola Airton Senna: Seção 68
- Escola Sepé Tiaraju: Seção 87
- Escola Tenente Portela: Seção 70
- Escola Cléia Salete Dalberto: Se-

ções 15 e 86
- Os eleitores da seção 40 - São Se-

bastião foram transferidos para a Esco-
la Sepé.

- Já os eleitores da seção 29 - Nossa 
Senhora de Lourdes, foram transferidos para a seção 46 - Comunidade São Marcos.

- Em São Pedro e de Daltro Filho havia duas seções em cada local, elas também 
foram reunidas numa só seção.

Em destaque os candidatos eleitos
Urnas
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Eleições 2020

Sala é eleito prefeito em Tenente Portela

Depois de 16 anos os partidos PDT 
e PP não estarão no governo de Tenente 
Portela a partir do dia 01 de janeiro de 
2021. A saída das siglas que se alterna-
vam no comando do município foi de-
cretada no último domingo, quando Ro-
semar Sala e Leônidas Balestrin, ambos 
do PSDB, numa coligação que ainda en-
globava DEM, PSD e PTB venceram a 
eleição e garantiram a administração do 
município por quatro anos.

Nas urnas Sala e Balestrin conquis-
taram uma boa margem sobre os seus 
adversário Cristiane Feyth, PP e João 
Antônio Gheller, MDB, coligação que 
ainda contava com o PDT do atual pre-
feito Clairton Carboni.

A Rádio Província mais uma vez foi 
a responsável pela divulgação em pri-
meira mão do resultado da eleição, fator 
determinante para a comemoração dos 
eleitos, uma vez que o sistema do Tribu-
nal Superior Eleitoral travou e atrasou o 
anuncio dos eleitos.

Com uma estrutura para anunciar o 
vencedor o mais rápido possível a emis-
sora cumpriu seu objetivo e conseguiu, 
mesmo com o sistema de divulgação tra-
vado, informar o vencedor pouco mais 

de uma hora depois do fechamento das 
urnas.

Sala foi abrindo vantagem desde os 
primeiros números que eram trazidos 
extra-oficialmente pela reportagem da 
Província e assim prosseguiu até o final, 
quando sacramentou-se prefeito eleito 
com 4.306 votos contra 3.732 da chapa 
adversária, uma diferença de 574 votos.

Cinco minutos após a Rádio Pro-
víncia anunciar o vencedor as ruas de 
Tenente Portela já eram tomadas por 
simpatizantes e aliados de Sala, que co-
memoravam a vitória. Antes de caírem 
de vez nos braços do povo, Rosemar Sala 
e Nide  Balestrin ainda deram entrevista 
na Rádio Província, onde em meio a eu-
foria e agradecimentos ressaltaram que 
a coligação feita pelo PSDB era com o 
povo de Tenente Portela, numa referên-
cia em relação ao fato de que no outro 
lado estavam PP, MDB e PDT, os três 
maiores partidos do município.

Sala discursou em frente a Prefeitura 
Municipal, onde disse que o povo tinha 
escolhido a mudança e que já estava na 
hora da população respirar novos ares. 
Depois a festa se transferiu para Praça 
Brasília, onde prefeito e vice, na empol-

gação dos animados simpatizantes, co-
mandaram a festa da vitória.

Na segunda-feira pós eleição o pre-
feito eleito, que segundo ele, teria dor-
mido apenas duas horas na noite anterior 
cumpriu agenda na imprensa e foi en-
trevistado mais uma vez na Rádio Pro-
víncia, onde com a voz rouca, Sala disse 
que já tem sua equipe de trabalho na ca-
beça, mas que ainda vai manter contato 
e diálogo antes de divulgar algum nome.

Ele também disse acreditar que a 
transição de governo vai ser tranquilo, já 
que ele mantém uma boa relação com o 
atual prefeito de Tenente Portela Clair-
ton Carboni, que segundo o eleito, teria 
ligado já na noite de domingo aos elei-
tos. Essa ligação, segundo Sala, não foi 
atendida, pois o grupo estava no meio do 
grupo na festa da vitória.

Apesar da vitória, Rosemar Sala não 
terá maioria na Câmara, que ficou bem 
dividida com as novas regras de cálculo 
de coeficiente eleitoral. Nenhum partido 

conseguiu três cadeiras. O MDB, que 
na passada tinha conseguido três, per-
deu uma. O PDT que tinha elegido uma, 
agora terá duas. O PP manteve as suas 
duas cadeiras e PSDB sobe de uma para 
duas. O PSD que tinha conquistado uma 
na eleição passada, nesta ficará de fora 
uma vez que não teve nenhum candidato 
nessas eleições.

Pela segunda eleição consecutiva a 
Terra Indígena do Guarita tem um re-
presentante eleito. A segunda cadeira do 
PP foi conquistada por Diube, que é in-
dígena. Em 2016, Valdonês Joaquim foi 
o mais votado do município, mas perdeu 
seu mandato posteriormente em virtude 
uma prisão criminal.

O herdeiro político do ex-prefeito Ibe 
Furini, hoje com os direitos suspensos, 
Heitor Furini foi o mais votado nas elei-
ções com 440 votos. Outro detalhe que 
chamou a atenção foi a quantidade de 
votos dos eleitos, que com mais candi-
datos, também caiu.

Pessoas foram para as ruas comemorar a vitória de Rosemar Sala e Nide Balestrin

Pessoas foram para as ruas comemorar a vitória de Rosemar Sala e Nide Balestrin

Divulgação
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 16/11/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Ve-
readores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, 
realizada no dia de 16 de novembro de 2020, com as seguintes 
presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAM-
POS/PDT, e vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI 
FORNARI/MDB, ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, JOÃO 
ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, 
CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Ha-
vendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o 
público presente. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuida-
de, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos se-
nhores Vereadores.

Não houve requerimentos na presente sessão.
PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Moção de Apoio do Legislativo: Moção de apoio ao paga-

mento do 14º (décimo quarto) salário aos pensionistas do INSS. 
Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Executivo nº064/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Executivo nº065/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
16 de novembro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela. 

Ilá se reelege em Derrubadas

AMASILIA MARIA VEN-
DRUSCOLO MARTINS 
( 10.02.1927 / 15.11.2020) 
Agradecemos aos famíliares e 
amigos que puderam se fazer 
presentes nos atos fúnebres. 
Agradecemos à Nossa Senhora 

Aparecida pela força, coragem 
e exemplo para que pudésse-
mos enfrentar dias tão difíceis 
na enfermidade de nossa mãe.  
 Muito poderíamos falar 
da mãe,  vó,  bisavó,  po-
rém escolhemos o simples 
como ela sempre foi. A sua  

 história começa em 1927, dia 
24 de janeiro, registro  em 10 
de fevereiro. Nasce Maria, 
numa família de italianos De 
Pelegrini e VENDRUSCOLO, 
em Sobradinho  /RS. Mais uma 
filha para bordar, costurar e pre-
parar-se para ser dona de casa. 
Moravam no interior com 
escolas  das séries ini-
ciais, por isso, pouco estu-
do, apenas até o quinto ano.  
Maria gostava de estudar....e 
muito boa em matemática,  
mas brincadeiras não falta-
ram, pois marcas no cor-
po foram reflexos destas. 
Na vida adulta formou famí-
lia com  Marcolino Gonçalves 
Martins e teve seis filhos, Maria 
Analia , Egydio Moisés,  Maria 
Elesia,  Maria de Lurdes, Vic-
tor Mateus ( em memória ), e 
Antonio Augusto.  A família 
aumentou com a chegada de 
genros e noras, Erli Pereira dos 
Santos( em memória ), Ivone 
Salling, Osmar Patuzzi,  Ber-
nardino Damasceno  e Joceli 
Cechinato . O melhor presente 
foi a chegada dos netos, Ana 
Lia, Márcia, Miguel, Maele, 

Elise, Ismael, Moisés, Guilher-
me,  Bruna, Bernardo,  Bruno 
e Gabriela. E família foi cres-
cendo  com os netos Emerson 
,  Endrigo,  Jefferson , Rafa-
ela, Julia , Murilo,Jonathan, 
Daniela e  Getúlio.  Hoje 
com bisnetos  Pedro Henri-
que, Juliene, Enzo e Maya. 
Uma família grande e peque-
na pelas perdas ao longo do 
caminho,  que nos enchem 
de lembranças e saudades. 
Mãe apenas podemos dizer que 
foste uma guerreira, lutastes   
contra doenças e pela sobrevi-
vência  da família, no silêncio 
aprendeu a consertar os erros.
Mas foi exemplo de fé e espe-
rança para vencer todas as difi-
culdades. Exemplo de fazer do 
pouco o máximo e foi com isso 
que enfrentou seu pior desafio, 
a doença da velhice que nos 
deixou todos impotentes ven-
do sua dor, gemência, fraque-
za, enfim definhamento diante 
dos fatos até sua entrega final. 
 O que nos confortava é o co-
nhecimento de que cada um 
tem sua história e todos deve-
mos passar pelos ciclos da vida. 

Mãe, vó, bisavó fostes agraciada 
pelos teus 93 anos  bem vividos. 
Mas a vida continua com filhos, 
netos e bisnetos e a exemplo 
de sua garra todos devemos 
olhar para frente, seguindo na 
fé, coragem e amor à família. 
Irmãos nossos pais deram 
o recado: unir e não dividir. 
Eles fizeram pelo melhor e 
mãe,  esteja certa que todos 
entendemos teus ensinamen-
tos.  Obrigada por viver conos-
co e por todos os conselhos. 
Amava a natureza, o po-
mar, a horta e as flores. 
Lembrando a beleza da rosa que 
tanto gostava e a comparando 
com sua vida podemos dizer 
que nada foi fácil,  mas a vida,  
aqui na terra e na eternidade é  
bela de formas diferentes, po-
rém completa conforme nossa 
caminhada e entrega. Obrigada 
mãe por ter sido a nossa mãe.  
 Vai em paz no caminho da 
Luz, sendo acolhida pelo Se-
nhor e acreditamos no encon-
tro dos familiares e amigos.  
Convidamos para a missa de 
sétimo dia, às 19horas,  sábado 
dia 21.11.2020.

Agradecimento/Obituário

Pela vontade da maioria da 
comunidade de Derrubadas, 
Alair Cemin e Miro Mülbeier, 
ambos do MDB, permanecerão 
mais quatro anos à frente da 
Prefeitura Municipal. Os can-
didatos à reeleição obtiveram 
1.370 votos, contra 1.123 da 
chapa oposicionista formada 
pelo professor Adelino Vascon-
cellos (PP) e Daniel Martens 
(PP).

Com a vitória nas urnas no 
domingo (15/11), o MDB al-
cança o sexto mandato conse-
cutivo em Derrubadas. Antes 
de Alair Cemin, a sigla reelegeu 
Miro Mülbeier e Almir Bagega.

O prefeito reeleito, em en-
trevista à Rádio Província FM, 
demonstrou muita emoção pela 

vitória. — Conseguimos ganhar 
sem o prefeito parar de traba-
lhar. Não posso falar tudo o que 
fizeram para nós nos últimos 
dias — lamentou Alair Cemin.

O emedebista afirmou que 
no segundo mandato pretende 
desenvolver mais projetos que 
promoverão o desenvolvimento 
de Derrubadas.

Ila e Miro seguirão à frente do executivo de Derrubadas por mais quatro anos
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Eleições 2020

- Pois olhe: eu já vi jogar-se uma mulher num tira de taba. Foi 
uma parada que custou vida... mas foi jogada! Um pouco pra fora 
da Vila, na volta da estrada, metida na sombra dumas figueiras 
velhas ficava a vendola do Arranhão; era um bochinche mui arre-
bentado, e o dono era um sujeito alarifaço, cá pra mim, desertor, 
meio espanhol meio gringo, mas mui jeitoso para qualquer arre-
glo que cheirasse à Plata...

   Mui destravado da língua e ao mesmo tempo rezador, sem-
pre se santiguando e olhando por baixo, como porco, tudo pra ele 
era negócio: comprava roubos, trocava cousas, emprestava pra 
jogo, com usura, e sempre se atrapalhava para menos, no troco 
dos pagamentos.

   Às vezes armava umas carreiristas, que se corriam numa 
cancha dumas três quadras que ele mesmo tinha arranjado a um 
lado do potreiro; então conchavava algum gringo tocador de rea-
lejo e estava preparado o divertimento. O que ele queria era gen-
te, peonada, andantes, vagabundos, carreteiros, para poder vender 
canha e comida e doces; e de noite facilitava umas mesas de pri-
meira, de truco ou de sete-em-porta para tirar o cafife.     Doutras 
ocasiões ajeitava umas dançarolas que alvorotavam o chinaredo 
da vizinhança.

   Por este pano de amostra vancê vê o que seria aquele gavião.
Duma vez que ele tinha trançado umas carreiras, com duas ou 

três pencas de patacão, e se havia ajuntado algum povo, tudo gau-
chada leviana, choveu. A chuvarada estragou a cancha, molhou as 
carpetas, atrapalhou tudo.

   E a gente foi ganhando na venda, apinhoscou-se por debaixo 
das figueiras e no galpão.

Quando passou o aguaceiro e oriou o terreiro, deram alguns 
aficionados para jogar o osso.

Vancê sabe como é que se joga o osso? Ansim:
   Escolhe-se um chão parelho, nem duro, que faz saltar, nem 

mole, que acama, nem areento, que enterra o osso.
    É sobre o firme macio, que convém. A cancha com uma 

braça de largura, chega, e três de comprimento; no meio bota-se 
uma raia de piola, amarrada em duas estaquinhas ou mesmo um 
risco no chão, serve; de cada cabeça da cancha é que o jogador 
atira, sobre a raia do centro: este atira daqui pra lá, o outro atira de 
lá pra cá.  O osso é a taba, que é o osso do garrão da rês vacum. O 
jogo é só de culo ou suerte. Culo é quando a taba cai com o lado 
arredondado pra baixo: quem atira assim perde logo a parada. 
Suerte é quando o lado chato fica embaixo: ganha logo e sempre. 
Quer dizer: quem atira culo perde, se é suerte ganha e logo arrasta 
a parada.

   Ao lado da raia do meio fica o coimeiro que é o sujeito de-
positário da parada e que a entrega logo ao ganhador. O coimeiro 
também é que tira o barato - para o pulpeiro. Quase sempre é 
algum aldragante velho e sem-vergonha, dizedor de graças.

    E um jogo brabo, pois não é?
   Pois há gente que se amarra o dia inteiro nessa cachaça, e 

parada a parada envida tudo: os bolivianos, os arreios, o cavalo, 
o poncho, as esporas. O facão nem a pistola, isso, sim, nenhum 
aficionado joga; os fala-verdade é que têm de garantir a retirada 
do perdedor sem debocheira dos ganhadores... e, cuidado... mui-
to cuidado com o gaúcho que saiu da cancha do osso de marca 
quente! ...

    Pois dessa feita se acolheraram a jogar a taba o Osoro e o 
Chico Ruivo. O Osoro era um moreno mui milongueiro, compo-
sitor de parelheiros e meio aruá; andava sempre metido pelos ran-
chos contando histórias às mulheres e tomando mate de parceria 
com elas.

   O Chico era domador e morava de agregado num rincão 
da estância das Palmas; e vivia com uma piguancha bem jeitosa, 
chamada Lalica. Nesse dia Unha vindo com ela ao festo do Arra-
nhão. Enquanto os dois jogavam, a morocha andava lá por dentro, 
com as outras, saracoteando.

   Havia violas; havia tocadores; a farra ia indo quente. E os 
dois, jogando. O Chico perdia uma em cima da outra.

  - Culo! Outra vez? ... Má raios! ...
  - Suerte, chê! Ganhei! repetia o Osoro.
  - Jogo-te o tostado, aperado, valeu? Topo!
                                                  Continua na próxima edição.

Jogo do Osso! Contos 
Gauchescos.

Rio Grande do Sul tem 42% de 
prefeitos reeleitos em 2020

No domingo (15/11), 490 
municípios do Rio Grande do 
Sul conheceram os gestores 
que estarão à frente do Execu-
tivo Municipal pelos próximos 
quatro anos. Diferentemente 
das eleições de 2016, o número 
de candidatos que concorreram 
para se manter em seus cargos 
aumentou: foram 290 prefei-
tos na disputa por um segundo 
mandato. Como resultado das 
urnas, a taxa de reeleição no Es-
tado cresceu de 23% para 42%, 
reelegendo 210 candidatos no 
primeiro turno.

Caso sejam confirmadas as 
reeleições, o Rio Grande do Sul 
pode ter, ao todo, 215 gestores 
reeleitos no mandato de 2021 a 
2024. Este é o maior índice de 
candidatos reeleitos dos últimos 
pleitos: em 2016 foram 115 e 
em 2012, 152.

Na análise do presidente da 
Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS) e prefeito de 
Taquari, Maneco Hassen, di-
ferente do que se imaginava, a 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus não influenciou di-
retamente o resultado das urnas.

— O eleitor, nas eleições 
municipais, se preocupa mesmo 
com os candidatos e propos-
tas que falam das questões do 
município, dos problemas das 
cidades. E o que vimos é que, 

mesmo diante das dificuldades 
enfrentadas pelos atuais gesto-
res, a pandemia não interferiu 

no índice de reeleitos aqui no 
Estado — ponderou o presiden-
te da FAMURS.

Resultado das eleições:
- 210 reeleitos (42%);
- 280 eleitos (56%);
- Quatro candidatos 
disputam o segundo 
turno (0,80%);

- Três candidatos 
aguardando julgamento 
(0,60%);
Reeleição:
- 290 concorreram à
 reeleição;
- 210 se reelegeram (72%);

Diones Roberto Becker

Coronel Bicaco, por exemplo, também reelegeu o seu prefeito
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Locatelli confirma pesquisa e 
vence em Vista Gaúcha

Claudemir Locatelli (MDB) é nova-
mente eleito prefeito de Vista Gaúcha. 
Ao lado do seu vice-prefeito André 
Danette (PP), o emedebista assumirá a 

Prefeitura Municipal 
no dia 01 de janeiro de 
2021, no lugar de Celso 
José Dal Cero, também 
do MDB.

No pleito do domin-
go (15/11), Claudemir 
Locatelli e André Da-
nette derrotaram Luiz 
Mantelli Júnior (PDT) 
e Airton Canssi (PT). A 
chapa majoritária ven-
cedora somou 1.578 
votos, contra 751 da 

composição que terminou em segundo 
lugar.

Essa será a quinta vez que Claudemir 
Locatelli irá chefiar o Poder Executivo 
de Vista Gaúcha.

Claudemir Locatelli e André Danette serão prefeito e vice de Vista Gaúcha

Em eleição apertada Nilson Costa 
é reeleito em Redentora

Os candidatos Nilson Paulo Costa 
(MDB) e Jaime Jung (PDT) saíram vito-
riosos do pleito municipal disputado no 

domingo (15/11). Como 
consequência, o MDB 
alcança o sexto mandato 
consecutivo no coman-
do do Poder Executivo 
de Redentora.

O emedebista e o pe-
detista concorriam à re-
eleição e conquistaram 
2.521 votos, vencendo 
a chapa que reunia Luís 
Carlos Cordeiro Macha-
do (PSDB) e Leomar Ri-
beiro (PSB) e que conta-
bilizou 2.422 votos; e a 

candidatura formada por Alexandro da 
Silva Melo e Luiz Armando de Melo, 
ambos do PL, e que somou 517 votos.

Atuais prefeito e vice, Nilson Costa e Jaime Jung, são reeleitos em Redentora
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

No dia dezesseis de novembro de dois 
mil e vinte, às dezenove horas, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a 
Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também 
contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS SE-
FFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, 
MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACO-
MINI, ALDORI BIGUELINI, ADELINO MACHADO VAS-
CONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 035/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
26 de outubro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
036/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 09 de novembro 
de 2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço da 
ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Município de Derrubadas para o exercício finan-
ceiro de 2021. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as 
Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 032/2020: que Abre crédito especial 
por excesso de arrecadação no Orçamento do Município e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgên-
cia Especial aprovado por unanimidade, com parecer favorável 
emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o mesmo 
aprovado por unanimidade.

No espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS havia inscrito o 
Vereador Ademir Cemin o qual se manifestou sobre diversos as-
suntos de interesse público.

Jora vence e garante mais quatro anos 
em Coronel Bicaco

O prefeito Jurandir da Silva 
(PSB) e o vice-prefeito, Arleu 
Valadar (PDT), conseguiram a 
reeleição em Coronel Bicaco 
no pleito municipal do domin-
go (15/11).

A dupla da Frente Popular 
Municipalista conquistou 2.830 
votos. Já a chapa de oposição, 
composta pelos candidatos Bai-
xinho Briato e Afrânio Bertalu-
ci, ambos do PP, obteve 2.261 

votos.Em 2016, Jurandir da 
Silva e Arleu Valadar venceram 
a eleição por 111 votos de di-
ferença. Neste ano, a distância 
para a outra chapa majoritária 
cresceu para 569 votos.

Rodrigo vence e garante reeleição em 
Barra do Guarita

Atuais administradores seguirão no comando

Em Barra do Guarita o pre-
feito Rodrigo Locatelli Tissot, 
PT e seu vice Anildo Alieve, 
PT, garantiram o direito de ad-
ministrar o município por mais 
quatro anos.

Os petistas venceram Cé-

sar Tadeu Paier e Ivo Antunes, 
MDB, ao conquistar 1263 votos 
contra 1034 conquistados pelos 
seus opositores. Diferença de 
229 votos.

O município teve uma elei-
ção muito polarizada entre 
MDB e PT que vão formando 

as duas principais forças politi-
cas do município.

O MDB havia apostado no 
retorno do ex-prefeito Paier e 
garantiu o apoio de outros par-
tidos do município, mesmo as-
sim não foi suficiente para ga-
rantir a vitória.

Rodrigo e Alieve seguirão comandando Barra do Guarita

Pretinho vence em Miraguaí e PT vai 
administrar município pela primeira vez

Valdelirío Pretto da Silva, 
PT e Leonir Hartk, PP, serão 
prefeito e vice de Miraguaí pe-
los próximos quatro anos. Essa 
será a primeira vez na história 
que o PT vai estar no comando 
do executivo municipal.

Em uma eleição com três 
chapas, Pretinho e Neco con-
quistaram 1745 votos contra 
1610 de Toco, PTB e Dunk, 
PSDB e 214 de Elinho e Ênio 
ambos do PSB.

O atual prefeito, Toco, que 
concorria a reeleição teve de-
sentendimentos com seus prin-
cipais aliados do MDB, prin-
cipal partido da cidade, que 
decidiu então apenas apoiar a 
chapa mas não indicar nome na 
majoritária.

Pretinho e Neco ainda ti-
nham o apoio do PSD. 

O município da Região Celeiro com o maior número de votan-
tes aptos, Três Passos tinha quatro candidaturas majoritárias con-
correndo em 2020. 

A chapa encabeçada por Arlei Tomazoni (PSDB) e pastor Ipê 
(MDB) venceu o pleito do domingo (15/11) com 6.679 votos. Em 
segundo lugar ficou a candidatura formada por Dr. Jorge Dickel 
(PT) e Ido Rhoden (PTB), com 6.024 votos. Enir Reginatto e Lei-
lo, ambos do PP, somaram 989 votos e terminaram no terceiro 
lugar. A posição derradeira é da dupla Roberto Prediger (PSB) e 
Márcio Schmidt (PSB), que obteve 530 votos.

PSDB vai retornar à 
prefeitura de Três Passos
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Leia Mais
Saiba quantos eleitores deixaram de 
votar no último domingo
Preço do leite deve recuar entre 5 e 7% 
neste mês

Jora e Valadar vencem as eleições em 
Coronal Bicaco
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Seis municípios da Região Celeiro estão 
em situação de emergência
Brigada Militar antende 81 ocorrências 
no domingo de eleições
42% dos prefeitos foram reeleitos no 
pelito municipal 09

11

É critíca a situação do abastecimento de 
água em Tenente Portela

Tenente Portela vem sofren-
do com a estiagem que atinge a 
região, tanto é que o munícipio 
foi o primeiro do Rio Grande do 
Sul a ter o seu estado de emer-
gência reconhecido pela defesa 
civil. A situação crítica afeta a 
economia, principalmente agrí-
cola, mas já começa a causar 
graves problemas no abasteci-
mento de água para o consumo 
humano.

Já há algum tempo o escri-
tório local da Corsan que é che-
fiado por Mauricio dos Santos, 
o Fifo, vem divulgando alertas 
em relação ao consumo cons-
ciente da água, uma vez que 
algumas áreas da cidade vem 
sofrendo com a falta de abaste-
cimento, principalmente entre 
o final da tarde e a entrada da 
noite, momento de pico para o 
consumo.

Há cerca de um ano a nos-
sa reportagem já realizava uma 
matéria que chamava a atenção 
para as condições dos poços de 
abastecimento de Tenente Por-
tela, que naquele momento es-
tavam operando muito abaixo 
da sua capacidade. Na oportu-
nidade Fifo já alertava a comu-
nidade, que se não houvesse 
uma mudança significativa nos 
hábitos de consumo da popula-
ção a rede de distribuição pode-

Corsan prepara investimentos para tentar resolver problema enfrentado pelo município

ria entrar em colapso e a falta 
de água poderia se tornar um 
problema sério. Pois o alerta 
não funcionou e a Corsan está 
preocupadíssima com a queda 
de abastecimento no município.

Segundo o superintendente 
da Corsan, superintendência de 
Santo Ângelo, João Batista Co-
rin, a situação de Tenente Porte-
la é a mais preocupante entre os 
mais de 60 municípios que são 
atendidos nessa regional, uma 
vez que os reservatórios atuais 
estão baixos e de seis poços que 
foram perfurados no ano pas-
sado, quatro se mostraram ine-
ficientes ou não deram as con-
dições de salubridade exigida 
para o consumo humano.

No atual momento o municí-
pio precisa ser socorrido com o 
uso de caminhões pipas que es-
tão transportando água de Co-
ronel Bicaco, para tentar suprir 
a necessidade do município.

João Batista informa que a 
Corsan está buscando alterna-
tivas para superar o desgaste 
hídrico pelo qual passa o muni-
cípio, mas ressalta que a estia-
gem atual é a maior desde 2002 
e que segundo os prognósticos 
atuais ela ainda deve se agravar 
mais nos próximos meses, o 
que evidentemente deve com-
plicar ainda mais o problema de 
falta de água no município.

Nesta semana o superin-

tendente, acompanhado do en-
genheiro eletricista Alexandre 
Kunkel da Costa e da coorde-
nadora operacional de Ijupi 
Evanise Teixeira, estiveram em 
Tenente Portela realizando um 
trabalho de geofísica para de-
terminar pontos onde poderiam 
ser perfurados novos poços 
para o uso da Corsan. João Ba-
tista ainda afirmou que dentro 
dos próximos meses deve ser 
instalada um novo reservatório 
com o dobro da capacidade do 
atual, investimento que poder 
assegurar o abastecimento no 
município

O grupo também visitou pre-
feitos da região, inclusive o de 
Tenente Portela, na intenção de 
buscar alternativas para suprir o 
déficit atual de abastecimento.

Enquanto as ações diretas 
não surtem efeito ou os hábi-
tos dos portelenses não mudem 
drasticamente, o caminhão pipa 
seguirá buscando água em Co-
ronel Bicaco para tentar repor a 
necessidade de Tenente Portela.

Atualmente Tenente Portela 
tem um reservatório com ca-
pacidade de 250 mil litros, e o 
projeto de construção para um 
de 500 mil litros já está pron-
to, aguardando apenas detalhes 
para iniciar a obra. Atualmente 
o município tem buscando en-
tre 60 e 90 mil litros de água 
por dia em Coronel Bicaco.
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Pretinho será o primeiro prefeito do PT 
na história de Miraguaí

Equipes da Corsan fizeram análises geológicas em Tenente Portela na expectativa de perfurar novos poços no município

Por Jonas Martins
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